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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 17 grudnia 2002 r. 

w sprawie stacji wczesnego wykrywania ska˝eƒ promieniotwórczych i placówek prowadzàcych pomiary
ska˝eƒ promieniotwórczych.

Na podstawie art. 75 ustawy z dnia 29 listopada
2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18,
Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) wykaz stacji wczesnego wykrywania ska˝eƒ pro-
mieniotwórczych, zwanych dalej „stacjami”;

2) wykaz placówek prowadzàcych pomiary ska˝eƒ
promieniotwórczych, zwanych dalej „placówka-
mi”;

3) szczegó∏owe zadania stacji i placówek; 

4) sposoby wykonywania zadaƒ przez stacje i placów-
ki.

§ 2. Wykaz stacji z podzia∏em na stacje podstawo-
we i stacje wspomagajàce jest okreÊlony w za∏àczniku
nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 3. Wykaz placówek z podzia∏em na placówki pod-
stawowe i placówki specjalistyczne jest okreÊlony
w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 4. Zadaniami stacji podstawowych sà:

1) prowadzenie pomiarów, z wykorzystaniem spektro-
metrii promieniowania gamma, mocy dawki tego
promieniowania, w celu wykrycia jej wzrostu
o wartoÊç 25 nanosiwertów na godzin´ (nSv/h) po-
wy˝ej wartoÊci Êredniej za okres 24 godzin poprze-
dzajàcych pomiar, spowodowanego obecnoÊcià
sztucznych izotopów gamma promieniotwórczych
w otoczeniu;
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2) prowadzenie pomiarów, z wykorzystaniem spektro-
metrii promieniowania gamma — przez stacje wy-
posa˝one w urzàdzenia s∏u˝àce do zbierania aero-
zoli atmosferycznych — zawartoÊci sztucznych izo-
topów w próbkach tych aerozoli, w celu wykrycia:
a) po 1 godzinie zbierania aerozoli atmosferycz-

nych — izotopu cezu Cs-137 o st´˝eniu powy˝ej
2 bekereli na metr szeÊcienny (Bq/m3) i izotopu
jodu I-131 o st´˝eniu powy˝ej 1 Bq/m3,

b) po 1 tygodniu zbierania aerozoli atmosferycz-
nych — izotopów gamma promieniotwórczych,
w szczególnoÊci izotopów cezu Cs-137 i jodu 
I-131, o st´˝eniu powy˝ej 5 mikrobekereli na
metr szeÊcienny (µBq/m3 );

3) prowadzenie pomiarów — przez stacje wyposa˝o-
ne w urzàdzenia s∏u˝àce do zbierania aerozoli at-
mosferycznych z izotopami alfa i beta promienio-
twórczymi — po 1 godzinie zbierania aerozoli ca∏-
kowitej zawartoÊci sztucznych izotopów alfa i beta
promieniotwórczych o st´˝eniu powy˝ej 1 Bq/m3;

4) systematyczne sprawdzanie prawid∏owoÊci dzia∏a-
nia aparatury pomiarowej s∏u˝àcej do wykonywa-
nia pomiarów, o których mowa w pkt 1—3; 

5) prowadzenie rejestru wyników pomiarów, o któ-
rych mowa w pkt 1—3; 

6) przekazywanie do Centrum do Spraw Zdarzeƒ Ra-
diacyjnych Paƒstwowej Agencji Atomistyki wyni-
ków pomiarów, o których mowa w pkt 1—3, z cz´-
stotliwoÊcià okreÊlonà:
a) dla warunków normalnych — w programach po-

miarowych przygotowanych przez jednostki,
w których dzia∏ajà te stacje, i zatwierdzonych
przez Prezesa Paƒstwowej Agencji Atomistyki,
zwanego dalej „Prezesem Agencji”,

b) dla sytuacji zdarzenia radiacyjnego — przez Pre-
zesa Agencji stosownie do przebiegu tego zda-
rzenia.

§ 5. Zadaniami stacji wspomagajàcych sà:
1) prowadzenie pomiarów mocy dawki promieniowa-

nia gamma co 1 godzin´ oraz okreÊlanie Êredniej
wartoÊci mocy dawki promieniowania gamma za
okres 24 godzin;

2) systematyczne sprawdzanie prawid∏owoÊci dzia∏a-
nia aparatury pomiarowej s∏u˝àcej do wykonywa-
nia pomiarów, o których mowa w pkt 1;

3) prowadzenie rejestru wyników pomiarów, o któ-
rych mowa w pkt 1;

4) przekazywanie do Centrum do Spraw Zdarzeƒ Ra-
diacyjnych Paƒstwowej Agencji Atomistyki wyni-
ków pomiarów, o których mowa w pkt 1, z cz´sto-
tliwoÊcià okreÊlonà:
a) dla warunków normalnych — w programach po-

miarowych przygotowanych przez jednostki,
w których dzia∏ajà te stacje, i zatwierdzonych
przez Prezesa Agencji,

b) dla sytuacji zdarzenia radiacyjnego — przez Pre-
zesa Agencji stosownie do przebiegu tego zda-
rzenia.

§ 6. 1. Wykonywanie zadania, o którym mowa
w § 4 pkt 1, polega na prowadzeniu ciàg∏ego pomiaru

mocy dawki na wysokoÊci 1 m nad powierzchnià zie-
mi, przy wykorzystaniu wyników równoczesnego
spektrometrycznego pomiaru promieniowania gam-
ma w powietrzu na tej samej wysokoÊci, z uwzgl´dnie-
niem temperatury i intensywnoÊci opadu atmosfe-
rycznego.

2. Wykonywanie zadaƒ, o których mowa w § 4
pkt 2, polega na ciàg∏ym zbieraniu aerozoli atmosfe-
rycznych na filtrze, przez który przep∏ywa powietrze
atmosferyczne, zasysane na wysokoÊci od 1 m do
1,5 m nad powierzchnià ziemi, prowadzeniu ciàg∏ego
pomiaru spektrometrycznego promieniowania gam-
ma emitowanego przez zbierane na filtrze aerozole
oraz laboratoryjnym pomiarze spektrometrycznym
promieniowania gamma emitowanego przez aerozo-
le osadzone na filtrze po tygodniowym zbieraniu
próbki.

3. Wykonywanie zadania, o którym mowa w § 4
pkt 3, polega na ciàg∏ym zbieraniu aerozoli atmosferycz-
nych na filtrze, przez który przep∏ywa powietrze atmos-
feryczne, zasysane na wysokoÊci od 1 m do 1,5 m nad
powierzchnià ziemi, oraz prowadzeniu ciàg∏ego pomia-
ru promieniowania alfa i beta emitowanego przez zebra-
ne w ciàgu 1 godziny aerozole atmosferyczne.

4. Wykonywanie zadania, o którym mowa w § 5
pkt 1, polega na prowadzeniu ciàg∏ego pomiaru mocy
dawki na wysokoÊci 1 m nad powierzchnià ziemi.

§ 7. Zadaniami placówek podstawowych sà:

1) prowadzenie pomiarów zawartoÊci izotopów pro-
mieniotwórczych w próbkach: 
a) wody powierzchniowej, w szczególnoÊci wody

z rzek: Wis∏y, Odry, Bugu, Narwi i Warty, w pobli-
˝u g∏ównych uj´ç wody — cezu Cs-137 powy˝ej
1 bekerela na litr (Bq/l) oraz strontu Sr-90 powy-
˝ej 0,6 Bq/l,

b) wody do picia z sieci wodociàgowej miast pol-
skich stanowiàcych stolice województw oraz
miast o liczbie mieszkaƒców powy˝ej 200 000 —
cezu Cs-137 powy˝ej 0,1 Bq/l oraz strontu Sr-90
powy˝ej 0,06 Bq/l,

c) mleka oraz innych produktów ˝ywnoÊciowych,
stanowiàcych podstawowe sk∏adniki przeci´tnej
racji pokarmowej — cezu Cs-137 powy˝ej
0,5 Bq/l oraz strontu Sr-90 powy˝ej 0,2 Bq/l, 

d) pasz surowych — cezu Cs-134 i Cs-137, powy˝ej
250 Bq/kg;

2) prowadzenie rejestru pobieranych próbek;

3) prowadzenie rejestru wyników pomiarów; 

4) uczestniczenie w pomiarach porównawczych, or-
ganizowanych przez Prezesa Agencji nie rzadziej
ni˝ raz w roku.

§ 8. Próbki, o których mowa w § 7 pkt 1, pobiera si´:

1) w warunkach normalnych — w miejscach wskaza-
nych przez G∏ównego Inspektora Sanitarnego,
w uzgodnieniu z G∏ównym Inspektorem Ochrony
Ârodowiska i Prezesem Agencji, nie rzadziej ni˝:
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a) dla mleka, produktów ̋ ywnoÊciowych i wody do
picia — 1 raz na kwarta∏,

b) dla wody rzecznej — 2 razy w roku, w okresie
wiosennym i jesiennym;

2) w sytuacji zdarzenia radiacyjnego — w miejscach
i z cz´stotliwoÊcià okreÊlonà przez Prezesa Agencji
stosownie do przebiegu tego zdarzenia.

§ 9. 1. Zadaniami placówek specjalistycznych sà:
1) prowadzenie pomiarów zawartoÊci izotopów pro-

mieniotwórczych w próbkach:
a) mleka, wody do picia oraz produktów ˝ywno-

Êciowych — sztucznych izotopów alfa promie-
niotwórczych, w szczególnoÊci plutonu Pu-239 i
ameryku Am-241, powy˝ej 1 Bq/l lub

b) wody powierzchniowej — cezu Cs-137 powy˝ej
0,1 Bq/l i strontu Sr-90 powy˝ej 0,06 Bq/l, lub

c) wody do picia:
— cezu Cs-137 powy˝ej 0,02 Bq/l i strontu Sr-90

powy˝ej 0,01 Bq/l lub 
— wodoru H-3 powy˝ej 10 Bq/l, lub 
— naturalnych izotopów alfa promieniotwór-

czych w przypadku przekroczenia 0,1 Bq/l ca∏-
kowitej aktywnoÊci izotopów alfa promienio-
twórczych oraz naturalnych izotopów beta
promieniotwórczych w przypadku przekro-
czenia 1 Bq/l ca∏kowitej aktywnoÊci izotopów
beta promieniotwórczych, lub

d) mleka i produktów ˝ywnoÊciowych — sztucz-
nych izotopów gamma promieniotwórczych,
w szczególnoÊci cezu Cs-137 powy˝ej 0,1 Bq/kg
oraz sztucznych izotopów beta promieniotwór-
czych, w szczególnoÊci strontu Sr-90 powy˝ej
0,06 Bq/kg, lub 

e) materia∏ów Êrodowiskowych, w tym:
— gleby — cezu Cs-137 powy˝ej 1 kilobekerela

na metr kwadratowy (kBq/m2) lub
— osadów dennych — cezu Cs-137 powy˝ej

1 Bq/kg oraz izotopów plutonu Pu-238, 
Pu-239, Pu-240, powy˝ej 0,1 Bq/kg, lub

— opadu ca∏kowitego — cezu Cs-137 powy˝ej
0,05 bekerela na metr kwadratowy razy mie-
siàc (Bq/m2 · miesiàc) oraz strontu Sr-90 po-
wy˝ej 0,05 bekerela na metr kwadratowy razy
trzy miesiàce (Bq/m2 · 3 miesiàce);

2) prowadzenie rejestru pobieranych próbek;
3) prowadzenie rejestru wyników pomiarów;
4) uczestniczenie w pomiarach porównawczych, or-

ganizowanych przez Prezesa Agencji nie rzadziej
ni˝ raz na 2 lata;

5) opracowywanie projektów technik pomiarowych
do oznaczania jakoÊciowego i iloÊciowego izoto-
pów promieniotwórczych w materia∏ach Êrodowi-
skowych i w ˝ywnoÊci oraz przedstawianie ich do
zatwierdzenia Prezesowi Agencji.

2. Miejsca i cz´stotliwoÊç pobierania próbek, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 1, oraz zakres pomiarów, okre-
Êlajà:
1) dla warunków normalnych — programy pomiaro-

we przygotowane przez jednostki, w których dzia-

∏ajà te placówki, i zatwierdzone przez Prezesa
Agencji;

2) dla sytuacji zdarzenia radiacyjnego — Prezes Agen-
cji stosownie do przebiegu tego zdarzenia.

§ 10. 1. Wykonywanie zadania, o którym mowa
w § 7 pkt 2 i w § 9 ust. 1 pkt 2, polega na prowadzeniu
rejestru pobieranych próbek, który zawiera:

1) okreÊlenie rodzaju próbki i sposobu jej przygotowa-
nia do pomiaru;

2) dat´ oraz godzin´ rozpocz´cia i zakoƒczenia pobie-
rania próbki;

3) informacj´ o miejscu, z którego zosta∏a pobrana
próbka, z podaniem nazwy miejscowoÊci i dok∏ad-
nego okreÊlenia lokalizacji w tej miejscowoÊci.

2. Wykonywanie zadania, o którym mowa w § 4
pkt 5, § 5 pkt 3, § 7 pkt 3 i w § 9 ust. 1 pkt 3, polega na
prowadzeniu rejestru wyników pomiarów, który zawie-
ra:

1) nazw´, adres oraz kod stacji lub placówki wykonu-
jàcej pomiary, a w przypadku stacji tak˝e wspó∏-
rz´dne geograficzne jej po∏o˝enia;

2) w przypadku stacji wykonujàcych zadania, o któ-
rych mowa w § 4 pkt 2 i 3, oraz w przypadku placó-
wek — nazw´ i symbol izotopu, którego zawartoÊç
jest mierzona;

3) okreÊlenie sposobu prowadzenia pomiaru;

4) okreÊlenie typu aparatury stosowanej do prowa-
dzenia pomiaru oraz rodzaju detektora pomiaro-
wego;

5) wynik pomiaru z okreÊleniem b∏´du pomiarowego.

§ 11. Wykonywanie zadaƒ, o których mowa w § 7
pkt 1 i w § 9 ust. 1 pkt 1, polega w szczególnoÊci na za-
t´˝aniu pobranych próbek, chemicznym wydzielaniu
izotopów oraz pomiarze promieniowania emitowane-
go przez otrzymane z tych próbek preparaty. 

§ 12. Wyniki pomiaru zawartoÊci izotopów w prób-
kach, o których mowa w § 7 pkt 1 i w § 9 ust. 1 pkt 1,
placówki przekazujà do Prezesa Agencji z cz´stotliwo-
Êcià okreÊlonà:

1) dla warunków normalnych — w programach po-
miarowych przygotowanych przez jednostki,
w których dzia∏ajà placówki, i zatwierdzonych przez
Prezesa Agencji;

2) dla sytuacji zdarzenia radiacyjnego — przez Preze-
sa Agencji stosownie do przebiegu tego zdarzenia.

§ 13. W odniesieniu do stacji podstawowych dzia-
∏ajàcych w jednostkach ministra w∏aÊciwego do spraw
Êrodowiska, wymienionych w za∏àczniku nr 1 do rozpo-
rzàdzenia, przepis § 4 pkt 1 stosuje si´ od dnia 1 stycz-
nia 2006 r. 

§ 14. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 17 grudnia 2002 r. (poz. 2030)

Za∏àcznik nr 1

WYKAZ STACJI WCZESNEGO WYKRYWANIA SKA˚E¡ PROMIENIOTWÓRCZYCH Z PODZIA¸EM NA STACJE
PODSTAWOWE I WSPOMAGAJÑCE

1. Stacje podstawowe:

a) dzia∏ajàce w Paƒstwowej Agencji Atomistyki oraz w jednostkach ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki,
zlokalizowane w nast´pujàcych miejscowoÊciach:

1) Bia∏ystok — woj. podlaskie

2) Gdynia — woj. pomorskie

3) Koszalin — woj. zachodniopomorskie

4) Kraków — woj. ma∏opolskie

5) Lublin — woj. lubelskie

6) ¸ódê — woj. ∏ódzkie

7) Olsztyn — woj. warmiƒsko-mazurskie

8) Sanok — woj. podkarpackie 

9) Szczecin — woj. zachodniopomorskie

10) Toruƒ — woj. kujawsko-pomorskie

11) Warszawa — woj. mazowieckie

12) Wroc∏aw — woj. dolnoÊlàskie

13) Zielona Góra — woj. lubuskie

b) dzia∏ajàce w jednostkach ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska, zlokalizowane w nast´pujàcych miejsco-
woÊciach:

1) Gdynia — woj. pomorskie

2)  Gorzów Wielkopolski — woj. lubuskie

3) Legnica — woj. dolnoÊlàskie

4) Lesko — woj. podkarpackie

5) Miko∏ajki — woj. warmiƒsko-mazurskie

6) ÂwinoujÊcie — woj. zachodniopomorskie

7) Warszawa — woj. mazowieckie

8) W∏odawa — woj. lubelskie

9) Zakopane — woj. ma∏opolskie

2. Stacje wspomagajàce dzia∏ajàce w jednostkach Ministra Obrony Narodowej, zlokalizowane w nast´pujà-
cych miejscowoÊciach:

1) Bartoszyce — woj. warmiƒsko-mazurskie 

2) Bydgoszcz — woj. kujawsko-pomorskie 

3) Gdynia — woj. pomorskie

4) Kraków — woj. ma∏opolskie

5) Lublin — woj. lubelskie

6) Rzeszów — woj. podkarpackie

7) Ârem — woj. wielkopolskie 

8) ÂwinoujÊcie — woj. zachodniopomorskie

9) Szczecin — woj. zachodniopomorskie

10) Ustka — woj. pomorskie

11) Warszawa — woj. mazowieckie 

12) Wroc∏aw — woj. dolnoÊlàskie

13) ˚agaƒ — woj. lubuskie
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Za∏àcznik nr 2

WYKAZ PLACÓWEK PROWADZÑCYCH POMIARY SKA˚E¡ PROMIENIOTWÓRCZYCH Z PODZIA¸EM NA
PLACÓWKI PODSTAWOWE I SPECJALISTYCZNE

1. Placówki podstawowe — stacje sanitarno-epidemiologiczne (SSE), zlokalizowane w nast´pujàcych
miejscowoÊciach:

1) Bia∏ystok woj. podlaskie

2) ¸om˝a woj. podlaskie

3) Bydgoszcz woj. kujawsko-pomorskiego

4) Toruƒ woj. kujawsko-pomorskie

5) W∏oc∏awek woj. kujawsko-pomorskie

6) Gdaƒsk woj. pomorskie

7) S∏upsk woj. pomorskie

8) Gorzów Wielkopolski woj. lubuskie

9) Zielona Góra woj. lubuskie

10) Katowice woj. Êlàskie

11) Bielsko-Bia∏a woj. Êlàskie

12) Cz´stochowa woj. Êlàskie

13) Kielce woj. Êwi´tokrzyskie

14) Kraków woj. ma∏opolskie

15) Tarnów woj. ma∏opolskie

16) Nowy Sàcz woj. ma∏opolskie

17) Lublin woj. lubelskie

18) ZamoÊç woj. lubelskie

19) Che∏m woj. lubelskie

20) Bia∏a Podlaska woj. lubelskie

21) ¸ódê woj. ∏ódzkie

22) Piotrków Trybunalski woj. ∏ódzkie

23) Skierniewice woj. ∏ódzkie

24) Zduƒska Wola woj. ∏ódzkie

25) Olsztyn woj. warmiƒsko-mazurskie

26) Elblàg woj. warmiƒsko-mazurskie

27) Opole woj. opolskie

28) Poznaƒ woj. wielkopolskie

29) Kalisz woj. wielkopolskie

30) Leszno woj. wielkopolskie

31) Pi∏a woj. wielkopolskie

32) Konin woj. wielkopolskie

33) Rzeszów woj. podkarpackie

34) PrzemyÊl woj. podkarpackie

35) Sanok woj. podkarpackie

36) Tarnobrzeg woj. podkarpackie

37) Szczecin woj. zachodniopomorskie

38) Koszalin woj. zachodniopomorskie

39) Warszawa woj. mazowieckie

40) Ciechanów woj. mazowieckie

41) Ostrów Mazowiecka woj. mazowieckie
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42) P∏ock woj. mazowieckie

43) Radom woj. mazowieckie

44) Siedlce woj. mazowieckie

45) Wroc∏aw woj. dolnoÊlàskie

46) Jelenia Góra woj. dolnoÊlàskie

47) Legnica woj. dolnoÊlàskie

48) Wa∏brzych woj. dolnoÊlàskie

2. Placówki specjalistyczne:

1) Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie

2) Instytut Fizyki Jàdrowej im. H. Niewodniczaƒskiego  w Krakowie, Laboratorium  Badaƒ Ska˝eƒ Radioak-
tywnych

3) Paƒstwowy Zak∏ad Higieny w Warszawie, Zak∏ad Ochrony Radiologicznej i Radiobiologii

4) Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydzia∏ Fizyki i Techniki Jàdrowej 

5) G∏ówny Instytut Górnictwa w Katowicach, Laboratorium Radiometrii

6) Instytut Energii Atomowej im. A. So∏tana w Otwocku-Âwierku, S∏u˝ba Ochrony Radiologicznej

7) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie

8) Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie, Zak∏ad Ochrony Radiologicznej i Radiologii

9) Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie, Zak∏ad Pomiarów Dozymetrycznych i Sprz´tu
Radiometrycznego


